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กิจกรรมลานสกี BIWAKO VALLEY SKI RESORT | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเตม็อิ่ม 
อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า 1วัน | พักโอซาก้า 2 คืน 

 

 

  

OSAKA KYOTO SKI WINTER 5วัน 3คืน 
เดินทาง มกราคม 2563  

ราคาแนะน าเพียง 39,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) (TG622 23.59-07.20) 
วันที่ 2.  โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจ ิ– เกียวโต – วัดคินคะคุจ ิ– อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงค์ป่าไผ่ 
วันที่ 3.  เกียวโต – กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ย่านการค้าชินเซไก 
วันที่ 4.  อิสระท่องเที่ยวและช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า 
วันที่ 5.  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอลล์ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ)  

(TG673 17.25-22.00) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)  
(TG622 23.59-07.20) 

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอํานวย
ความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

23.59 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG622 
(สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

วันที ่2 
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ –  
อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – อุโมงค์ป่าไผ่ 

07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 2 ชม.) 
 ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว [ส าคัญมาก!!ไม่อนุญาตให้น าอาหารสด 

จ าพวก เน้ือสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศญ่ีปุ่นหากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับได้] 
 เมืองนารา (Nara) อดีตเมืองหลวงเก่าของชาวญี่ปุ่น ที่ตั้งข้ึนมาในปี 710 และได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธอย่างเต็มที่ 

จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ยังคงมีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมไปถึงวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย วัดโทไดจิ 
(Todaiji) วัดหลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ (Daibutsu of Nara) นับเป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก จุดเด่น คืออาคารหลักของวัดแห่งนี้ เป็นอาคารไม้ที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก หลวงพ่อโตหรือ ไดบุทสึ ยังประดิษฐานด้านในอาคารหลักนี่ ซ่ึงก็เรียกได้ว่ามีขนาดที่ใหญ่มากที่สุดของญี่ปุ่น มีความสูง
มากถึง 15 เมตร วัดแห่งนี้น้ันถูก สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 752 สามารถตรัสรู้ได้และเป็นที่ชื่นชอบสําหรับนักท่องเที่ ยวก็คือเจ้า
กวางน้อยใหญ่ที่เดินขวักไขว่ไปมา ซ่ึงก็สามารถให้อาหารกวางเหล่าน้ันด้วยขนมเซมเบ้ที่ทํามาสําหรับกวางโดยเฉพาะ โดย
จะมีร้านที่ขายราคาก็จะอยู่ประมาณห่อละ 150 เยน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 เมืองเกียวโต (Kyoto) อดีตเมืองหลวงและเป็นที่พํานักของจักรพรรดิญี่ปุ่น ในช่วงปี 794 – 1868 และปัจจุบันนี้ก็เป็นเมือง
ที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ รวมทั้งมีประชากรอีกราวๆ 1.4 ล้านคน ซ่ึงสภาพบ้านเมืองยังคงอนุรักษ์เอาไว้ในสภาพ
อดีตซะเป็นส่วนมาก วัดคินคะคุจิ (Kinkakuji Temple) หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองเกียวโต เป็นวัดที่รู้จักมากที่สุด
วัดหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น สร้างเม่ือปี พ.ศ. 1940 ในอดีตพลับพลาหลังนี้เคยถูกลอบวางเพลิงในปี พ.ศ.2493 โดยพระภิกษุที่
บวชอยู่ในวัด ซ่ึงศาลาสีทองที่เห็นในปัจจุบันเพ่ิงได้รับการแปะผนังทองไปเม่ือปี พ.ศ.2530 ที่ผ่านมา จึงมองเห็นเหลืองอ
ล่ามสะท้อนในสระน้ําอย่างสวยงาม วัดคินคะคุจิ ประกอบด้วย วิหารมี 3 ชั้น โดยชั้นแรกมีลักษณะเป็นพระราชวัง ชั้นที่สอง
เป็นแบบบ้านซามูไร ส่วนช้ันที่สามเป็นแบบวัดเซน มีตํานานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอิกคิวซัง ว่าวัดนี้เคยเป็นที่พํานักของโชกุน
อาชิคางะ โยชิมิซึ ผู้ที่ชอบทายปุจฉา-วิสัชนา กับอิกคิวซังในการ์ตูนเรื่องอิคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา ก็จําลองเรื่องราว
เหตุการณ์ของศาลาทองในวัดนี้ให้เป็นปราสาทของท่านโชกุน ก่อนที่จะยกให้เป็นทรัพย์สมบัติของวัดโรกุนนอนจิ 
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 อาราชิยาม่า (Arashiyama) เป็นอีกเขตหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากัน อยู่ทางตะวักตกของเกียวโต โดยเริ่มเป็นที่นิยม

ตั้งแต่สมัยเฮอัน (794-1185) เป็นต้นมา และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันอย่างคับคั่งในช่วงที่ดอกซากุระบาน
และช่วงใบไม้แดงหรือใบไม้เปลี่ยนสี ตัวเมืองอาราชิยาม่านั้นจะคึกคักมากในช่วงวันหยุด มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และ
บริเวณโดยรอบก็สามารถเดินเที่ยวได้เรื่อยๆ สถานที่ที่ได้รับความนิยมอีกที่หนึ่งเม่ือมาถึงเมืองนี้ก็คือ อุโมงค์ป่าไผ่ 
(Bamboo) ทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก ส่วนทางตอนเหนือของเมืองนั้นจะมีวัดเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไปตาม
ภูเขาที่เขียวชะอุ่ม จุดท่องเที่ยวที่สวยงามอีกทีนึงก็คือซากาโน่ ที่ตั้งของ สะพานโทเก็ทสึเคียว (Togetsukyo) ซ่ึงเป็น
เหมือนสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ําสายใหญ่ของเมือง ซ่ึงอยู่ไม่ใกล้กับตัวเมืองมากนัก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ARISTON KYOTO HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
เกียวโต – กิจกรรม ลานสกี Biwako Valley Ski Resort – กิจกรรมชงชา – ศาลเจ้า
ฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ย่านการค้าชินเซไก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 สัมผัสประสบการณ์ความสนุกสนานกับ กิจกรรม ณ ลานสก ีBiwako Valley Ski Resort (ตามสภาพอากาศ) นําท่านนั่ง

กระเช้าข้ึนสู่ลานสกี โดยท่านจะได้อิสระเพลิดเพลินไปกับหิมะขาวโพลน พร้อมถ่ายรูปเก็บความประทับใจ หรือสนุกไปกับ
การลองเช่า “ถาดเลื่อนหิมะ”(Snow Sled) ราคาทัวร์นี้ไม่รวม ค่าเช่าเคร่ืองเล่นทุกชนิดและชุดส าหรับเล่นสกี 
อุปกรณ์ Snow Sled ราคา 500 – 1,200 เยน / ชุดเล่นสกี+อุปกรณ์การเล่นสกี ราคา 5,000 – 25,000 เยน 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

 สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น น่ันก็คือ การชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีข้ันตอนมากมาย 
เริ่มตั้งแต่การชงชา การจับถ้วยชา และการดื่มชา ทุกข้ันตอนนั้นล้วนมีข้ันตอนที่มีรายละเอียดที่ประณีตและสวยงามเป็น
อย่างมาก และท่านยังมีโอกาสได้ลองชงชาด้วยตัวท่านเองอีกด้วย ซ่ึงก่อนกลับให้ท่านอิสระเลือกซ้ือของที่ฝากของที่ระลึก
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ตามอัธยาศัย 
 ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจ้ิงจอกขาว (Fushimi Inari Shrine) ที่สร้างข้ึนในศตวรรษที่ 9 โดยชาวนาเพ่ือบูชา

สุนัขจิ้งจอกที่เชื่อกันว่าเป็นทูตส่งสาสน์ของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิจํานวนมากเรียงกันจน
กลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 

 

 
 ย่านชินเซไก (Shinsekai) เป็นเหมือน“โลกใหม่”ของโอซาก้ามี หอคอยสึเทนคาคุ Tsutenkaku Tower ที่เป็นเหมือน

สัญลักษณ์ที่อยู่ตรงย่านนี้ โดยถูกสร้างข้ึนในปี 1912 ตามแบบหอไอเฟลในปารีส แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง 
หอคอยแห่งนี้ได้ถูกทําลายลง จากนั้นไม่นานประมาณปี 1956 ก็ได้ทําการสร้างข้ึนมาใหม่ มีความสูงถึง 103 เมตรอีกทั้ง 
อาหารข้ึนชื่อของย่านนี้ที่ห้ามพลาดก็คือ คุชิคาสึ (Kushikatsu) ของทอดเสียบไม้ มีทั้ง ไก่, เนื้อวัว, ฟักทอง และหน่อไม้ 
รวมถึงของหวานก็มีกล้วยและไอศกรีมทอดด้วยเช่นกัน ร้านส่วนใหญ่จะเปิด 24 ช่ัวโมง และจะคึกคักมากเป็นพิเศษในตอน
หัวค่ํา 

ค่ า อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ให้ท่านได้เลือกอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆใน เมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ค่อยให้คําแนะนําต่างๆกับท่านในการเดินทาง 
ย่านชินไซบาชิ เต็มไปด้วยความหลากหลายของร้านค้าและแบรนด์ดังมากมายตั้งอยู่ปะปนไปกับร้านค้าแบบดั้งเดิมของ
ญี่ปุ่น ได้แก่ Apple Store, Dior, Chanel, Gucci, H&M, Hermès, Louis Vuitton และอ่ืนๆ เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมแทบจะทุก
ยี่ห้อดังทั่วโลกเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้แล้วยังมีสินค้าจําพวกอาหารและเครื่องดื่มหรือตุ๊กตาน่ารักๆ ก็มีให้เลือกซ้ือเช่นกัน และ
นอกเหนือไปจากร้านค้าทันสมัยจากแบรนด์ต่างๆ แล้วที่ชินไซบาชิยังมี Shopping Arcade ที่เอาร้านค้าเล็กๆ มารวมไว้
ภายใต้หลังคาเดียวกันมีเส้นทางยาวประมาณ 600 เมตรมีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย อาทิ ชุดกิโมโนแบบดั้งเดิม,อัญมณี
เครื่องประดับและร้านหนังสือ เป็นแหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้จุใจ และยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญๆต่างๆมากมาย เช่น 
วัดชิเทนโนจิ พิพิธภัณ์สัตว์น้ าไคยูกัง ศาลเจ้าเฮอัน 
ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน อะเมะริคามูระ เลโกแลนด์ 
หุ่นยนต์เหล็กเท็ตสึจิน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์โอซาก้า 
* เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่จึงไม่มีบริการอาหารกลางวันและอาหารค่่า* 
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ที่พัก นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก WELINA DOTONBURI HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท – อิออน มอลล ์–  
โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) 
 (TG673 17.25-22.00) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ชมบริเวณ (ด้านนอก) ของ ปราสาทโอซาก้า (Osaka Castle) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ

ยุคสมัยที่โชกุนโตโยโตมิ ปกครองและออกคําสั่งให้ก่อสร้างปราสาทแห่งนี้นับเป็นแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของโอซาก้าที่ต้อง
มาเยือนสักครั้ง 

 

 
 ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท (Rinku Premium Outlet) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ที่มีการออกแบบให้ดูเหมือนกับรีสอร์ท

โดยได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองท่าชาร์ลสตันอันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาและมีร้านค้าถึง 150 ร้านที่พร้อมให้ท่านได้
เดินเข้าไปเลือกซ้ือของ ทั้งสินค้าแบรนด์เนมของญี่ปุ่น หรือ ของต่างชาติ เช่น Prada , Burburry , Coach , Nike , Adidas , 
Dior , Hugo boss , Levi’s ฯลฯ 

กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 ช้อปปิ้งต่อที่ ห้างอิออน มอลล์ (Aeon mall) ให้ท่านได้ซ้ือของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น ขนมโมจิ เบนโตะ 

ผลไม้ตามฤดูกาล และพิเศษสุดกับร้าน 100 เยน ทีทุกอย่างในร้านราคาเพียง 100 เยนเท่าน้ัน 
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 สมควรแก่เวลาเดินทางน าท่านเดินทางสู่สนามบินโอซาก้า 
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG673 

สายการบินมีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
22.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 
** หากท่านท่ีต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ 

ออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 
หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 

 
 
  

อัตราค่าบริการ : OSAKA KYOTO SKI WINTER 5วัน 3คืน 
โดยสายการบินไทย 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วันที่ 22 – 26 ม.ค.63 39,900 39,900 37,900 7,900.- 24,900 
ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ] ท่านละ 10,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน 

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 
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เงื่อนไขการให้บริการ 
1.  การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2.  ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพ่ือเช็คว่ากรุ๊ปมีการ

คอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
3.  การชําระค่าบริการ 
     3.1 กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 15,000 บาท  
    3.2 กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง 
4. การยกเลิการเดินทาง 

4.1 แจ้งยกเลิก ก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่นับวันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.2 แจ้งยกเลิก ก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นับวันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท  
4.3 แจ้งยกเลิก น้อยกว่า 15 วันการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
4.4 ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 
4.5 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 **สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น** 
4.6 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนน

จากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดต้อง
กระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา
ห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้องคือ 1 TWN + 
1SGL และอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
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5.  ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบินหการบินไทย 20 กิโล  ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
แต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ **ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสายการบินไทย มีการ
ปรับลดน้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องจาก 30กิโล เหลือเพียง 20 กิโลเท่านั้น  

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 
 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.  ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ(ทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้

ที่ประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15  **ถ้ากรณีทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้กลับมา
ใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตก าหนด) 

2.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่า
โทรศัพท์  

3.  ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน 
 
หมายเหตุ 
1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านเกิดจาก

การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6.  เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของ
เงินสกุลเยน 

 

รายละเอียดเก่ียวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ อาจจะมีการ ถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอน
การตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศญี่ปุ่น 
**เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ – ตั๋วเครื่องบินและเอกสารเรื่องที่พักทางบริษัท
จะจัดเตรียมให้กับลูกทัวร์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น** 
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น  
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น  
     (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และอ่ืนๆ) 
 
ก าหนดการเดินทางระหว่างที่พ านักในประเทศญี่ปุ่น 
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการ

พํานักระยะสั้น 
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 15 วัน 
 เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า

ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 


